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Zondag 8 juli 2018,12e jaargang, nr. 26
De kleur is groen: de kleur van de hoop, van
groei en toekomst.
Deze zondag is de 3e zondag van de zomer.
(6e zondag na Trinitatis)

Dienst 8 juli 2018
Locatie: Mariakerk
Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. G.A. Segger (Winsum)
Lector: Jeanine Wolters

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de
uitgang is voor het onderhoud.
Dienst 15 juli 2018
Locatie: Mariakerk

HEILIG AVONDMAAL
9.30 uur, Voorganger: Ds. I.P.M. Frénay (Winsum)

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar familie J. Veenstra, Paaptilsterweg 1.
De afgelopen week is er met de hartelijke gelukwensen voor hun huwelijk een boeket bloemen en
een bezoekje gebracht bij het bruidspaar Dirk Rop en Waldemia Maria de Araujo Pereira.
Afwezig
De komende 2 weken ben ik met vakantie. Vanaf 23 juli ben ik weer bereikbaar.
In de tussenliggende tijd kunt u, in dringende gevallen, contact opnemen met Jan Weening
tel.413023. Hartelijke groet, Coby Lanting.
Meeleven
Harrie Hoeksema, Tuinbouwweg 22 moet opnieuw een serie chemokuren ondergaan.
Zo het nu lijkt neemt dit wel een half jaar in beslag.
Vanuit de gemeente wensen we hem heel veel sterkte.
De kerkenraad wenst U een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST OP 8 JULI 2018







Orgelspel
Woord van welkom
Aanvangslied: NLB 122: 1 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij”
Bemoediging en groet
Toenaderingsgebed





Zingen: Vervolg intochtspsalm: NLB 122: 2 “Hoe zijn de stammen opgegaan!”
Kyriëgebed met gezongen acclamatie, “Heer, ontferm U'' (dienstboek I nr 81)
Gesproken lofverheffing
Glorialied: NLB 287: “Rond het licht dat leven doet”












Gebed voor de opening van het Woord
Zingen: Uitzwaailied 1 (kinderen komen naar voren, leiding nodigt uit.)
Uitzwaailied 2+3 (kinderen gaan naar de nevendienst)
Lezing: Ezechiël 1: 28b – 2:7 – lector
Lied: NLB 837: 1 en 2 “Iedereen zoekt U, jong of oud”
Lezing: Markus 6: 1-6 – lector
Lied: NLB 837: 3 en 4 “Heer als ons denken U ontkent”
Uitleg en verkondiging
Lied: NLB 700: 1, 2 en 3 “Als de wind die waait met vlagen”
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Bericht van overlijden
Lied 189a (Evang.Liedbundel) 'Vaste Rots van mijn behoud' 1e couplet:
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.





Dank en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' 367
e (In totaal 3x, na de woorden: Zo bidden wij ...”
Stil gebed
Onze Vader ( NBG tekst 369d NBV)
Collecte.



Slotlied: NLB 418: 1, 2 en 4 “God, schenk ons de kracht”




Wegzending en zegen
Gezongen Amen 431 b

